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První soutěží, která by v době velmi přísných
bezpečnostních opatření nejen ve sportovním světě
měla být zahájena, je nizozemská Korfballeague, která je
zcela nepochybně nejkvalitnější ligou světa. Druhý
víkend za sebou již probíhaly tréninkové zápasy, do nichž
se zapojilo všech dvanáct družstev z nejvyšší nizozemské
korfbalové soutěže. První kolo nové sezóny bude
zahájeno již o nadcházejícím víkendu 16.ledna a nově
bude Korfballeague rozdělena do dvou skupin po šesti
týmech, aby bylo možné ligový ročník odehrát ve
zkráceném čase. Všechny zápasy pak bude možné
sledovat živě na streamech přes společnost Eyecons.com, kde je již možné shlédnout i všechny přípravné
zápasy a novinkou je i nový design míče pro letošní sezónu, který se skládá z bílých pětiúhelníků a
oranžových trojúhelníků.
Trenéři belgické korfbalové reprezentace Detlef
Elewaut a Johannis Schot oznámili nominaci na
přípravnou fázi před podzimním Mistrovstvím
Evropy, jež se bude konat právě v Belgii. Zatímco
belgická halová ligová soutěž byla pro tuto sezónu
zrušena, belgický reprezentační výběr obdržel
výjimku a může se pravidelně třikrát týdně
připravovat, aby neztratil kontakt se světovou špičkou. Základem nominace jsou hráči, kteří reprezentovali
Belgii na Mistrovství Světa 2019 v Jihoafrické republice, kde vybojovali stříbrné medaile a slavná trenérská
dvojice sleduje ještě další nadějné hráče, kteří spadají do výběru U22 a mají šanci probojovat se do finální
sestavy pro domácí ME 2021, jež se bude konat v Antwerpách a okolí ve dnech 25.-30.října 2021.
V úterý 12.ledna zveřejnila Národní sportovní agentura výsledky velkého průzkumu mezi pěti tisíci
respondenty, který se týkal sportu. Výsledky tohoto průzumu budou sloužit, jako jeden z klíčových aspektů,
při rozdělování peněz se státního rozpočtu jednotlivým svazům. Průzkum se zabýval jednotlivými sporty
z hlediska divácké atraktivity a z hlediska atraktivity aktivního provozování. V atraktivitě divácké zvítězil
s velkým náskokem lední hokej, před lyžováním a atletikou a v aktivním provozování pak první místo obsadil
bowling a kuželky, před tenisem a cyklistikou. Korfbal se v obou výsledných tabulkách umístil shodně na
nelichotivém 101.místě, když vyhodnoceno bylo celkem 105 sportů.
Asociace Světových her IWGA (International World Games Association) vyhlásila anketu o nejlepšího
sportovce Světových her všech dob a nominovala celkem čtyřiadvacet významných sportovních osobností
na tuto prestižní cenu. Mezi nominovanými je i nizozemská korfbalová superstar Leon Simmons, který se
pyšní nejvyšším počtem zlatých medailí z evropských a světových šampionátů a rovněž čtyřmi zlaty právě
z World Games. Bývalý kapitán nizozemské reprezentace se s kariérou rozloučil v roce 2010 před
vyprodanou rotterdamskou halou Ahoy při finále Mistrovství Evropy 2010.
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